PAINTBALL
20€ / Pessoa
Até 4 Horas
17+ Anos

Inclui:
→ 150 Bolas
→ Máscara
→ Marcador
→ Colete de Proteção
→ Proteção de Pescoço
→ Acompanhamento por monitor
Extras:
Fato de Macaco - 4€
Casaco - 2,5€
Luvas - 2€
Packs de Bolas:
100 - 5€
500 - 22,5€
2000 - 80€
Mínimo aconselhável
de 8 participantes

Em ambiente urbano ou no mato cerrado,
cada cenário é o ponto de partida para uma
nova aventura onde, a visão estratégica e o
trabalho de equipa marcam pontos na luta
pelo sucesso das emocionantes missões que
lhe são em todos os momentos propostas.
Dispomos atualmente de seis fantásticos
cenários, repletos de radicalismo, aventura
e uma enorme versatilidade, permitindo
inclusive jogos do tipo “Big Game” para
grandes grupos

CAMPANHAS:

→ ORGANIZADOR - Oferta
Oferta ao organizador para grupos com 15+ pessoas.

→ Pack 300 - 26€
A partir dos 16 anos de idade, com 300 Bolas

PAINTBALL
JUNIOR
18€ / Pessoa
Até 3 Horas
12-16 Anos

Inclui:
→ 100 Bolas
→ Máscara
→ Marcador
→ Colete de Proteção
→ Proteção de Pescoço
→ Acompanhamento por monitor
Extras:
Fato de Macaco - 4€
Casaco - 2,5€
Luvas - 2€
Packs de Bolas:
100 - 5€
500 - 22,5€
2000 - 80€
Mínimo aconselhável
de 8 participantes

Em ambiente urbano ou no mato cerrado,
cada cenário é o ponto de partida para uma
nova aventura onde, a visão estratégica e o
trabalho de equipa marcam pontos na luta
pelo sucesso das emocionantes missões que
lhe são em todos os momentos propostas.
Dispomos atualmente de seis fantásticos
cenários, repletos de radicalismo, aventura
e uma enorme versatilidade, permitindo
inclusive jogos do tipo “Big Game” para
grandes grupos

CAMPANHAS:

→ ORGANIZADOR - Oferta
Oferta ao organizador para grupos com 15+ pessoas.

PAINTBALL
KIDS
18€ / Pessoa
Aprox. 2 Horas
6-12 Anos

Com a mesma adrenalina dos crescidos, as
crianças tem à sua disposição 5 cenários
diferentes, em ambiente urbano ou em
mato cerrado, mas sem qualquer risco de se
magoarem, completamente adaptado às
crianças.

Inclui:
→ 100 Bolas (5 jogos de 20 bolas)
→ Máscara
→ Marcador
→ Colete de Proteção
→ Proteção de Pescoço
→ Acompanhamento por monitor

O Paintball Kids é jogado com uma
Splatmaster, marcador concebido a pensar
nas crianças a partir dos 6 anos de idade,
sendo marcadores mais leves e pequenos.

Extras:
Fato de Macaco - 4€
Casaco - 2,5€
Luvas - 2€

CAMPANHAS:

Packs de Bolas:
20 - 2€

Mínimo aconselhável
de 8 participantes

→ ORGANIZADOR - Oferta
Oferta ao organizador para grupos com 15+ pessoas.

